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Ostatki kojarzą się z zabawą i dużą ilością pysznego 
jedzenia. Czas ten łączy się z wieloma obrzędami i lu-
dowymi tradycjami. Zapusty, Mięsopusty, Śledzik – to 
określenia karnawału pochodzące z tradycji ludowej. 

Śledzikiem był „tytułowany” wtorkowy wieczór 
będący zwieńczeniem karnawału. Natomiast współ-
cześnie, nazwa jest wykorzystywana także w kontek-
ście spotkań wigilijnych, okołoświątecznych. W tym 
roku śledzik wypada 1 marca, a my już, w tym nume-
rze, proponujemy przepis na najlepszego śledzia jakie-
go jedliśmy do tej pory. Takie specjały serwują Panie 
 z klubu seniora „Teraz My” w Nielepicach. 

Składniki: 
• 1 kg śledzi (matjas)
• 1 kg cebuli
• olej, cukier i ocet
Zalewa: 
• 1 litr wody przegotowanej (powinna być zimna) 
• ziele angielskie
• liście lauurowe
• cukier do smaku
• 50 gr octu

Cebulę drobno kroimy i parzymy gorącą wodą 
(troszkę osoloną). Odstawiamy do ostygnięcia.  
Tak przygotowaną cebulę przecedzamy przez sitko.  
Dodajemy do niej olej, cukier, a na koniec ocet. Wszyst-
ko mieszamy razem i przekładamy śledzie warstwami. 

Na koniec dekorujemy według uznania i gotowe. 
Od tego momentu mamy ochotę mówić, że coś 

jest proste jak śledź z Nielepic.

Ten przygotowany przez seniorki był wyśmienity! 
Dziękujemy i z pewnością przepis wypróbujemy. 

Ostatki - śledzik z Nielepic
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Najważniejszą uchwałą podjętą na Sesji w dniu 21 
grudnia 2021 było przyjęcie budżetu Gminy Zabie-
rzów na 2022 rok. Ustalono dochody budżetu w kwo-
cie 178,6 mln zł, wydatki – 203,3 mln zł. Podstawowe 
źródło dochodów Gminy stanowią udziały w PIT i CIT. 
Skutki zmian w przepisach podatkowych powodu-
ją szacowany ubytek w dochodach z tytułu udziału  
w PIT w roku 2022 o ok. 6 mln zł. 

Wśród wydatków największe kwoty zapisano  
w działach: oświata i wychowanie – 73,1 mln zł co 
stanowi 36% ogółu wydatków, transport i łączność – 
30,6 mln zł tj. 15%, gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – 24,7 mln zł tj. 12,1%, rodzina – 19.9 mln 
zł tj. 9,8%, gospodarka mieszkaniowa – 10,4 mln zł tj. 
5,2%, pomoc społeczna – 6,6 mln zł tj. 3,2%,  kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego – 6,2 mln zł tj. 3%, 
kultura fizyczna – 3,9 mln zł tj. 1,9%. Jak powiedziała 
wójt Elżbieta Burtan, budżet na rok 2022 tworzony 
był w warunkach niepewności co do sytuacji gospo-
darczej i zmian w systemie finansowym. Pandemia 
nie ustąpiła i trudno przewidzieć, jakie wywoła skutki 
w gospodarce roku 2022. Mamy do czynienia z rosną-
cą  inflacją. Przepisy wprowadzające Polski Ład po-
średnio i bezpośrednio wpłyną na sytuację finansową 
Gminy. Wzrosły koszty odbioru odpadów, wzrastają 
ceny energii elektrycznej i gazu. 

Pomimo znacznego wzrostu wydatków bieżących 
na utrzymanie rozwiniętej infrastruktury, w roku 2022 
nastąpi wzrost wydatków na inwestycje.  Na wydatki 
majątkowe – inwestycyjne zaplanowano 49,1 mln zł 
tj. 24,2% ogółu wydatków budżetowych. Największe 
inwestycje zaplanowane do realizacji w 2022 roku to: 

budowa ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowe-
rowych w drodze powiatowej nr 2121K (Aleksandro-
wice – Balice) – 8 mln 215 tys. zł, w tym 5 mln 180 tys. 
zł dofinansowania ze środków UE, na dofinansowanie  
pozostałych zadań na drogach publicznych powiato-
wych realizowanych wspólnie z Powiatem w ramach 
Inicjatyw Samorządowych – 1 mln 300 tys. zł., roz-
budowa drogi gminnej 601661K w Więckowicach – 
5,2 mln zł, rozbudowa budynku szkoły w Kobylanach 
- 5,8 mln zł, budowa budynku komunalnego i OSP  
w Karniowicach -  4 mln zl, rozbudowa budynku szkoły  
w Nielepicach -  3 mln 345 tys. zł, rozbudowa szkoły 
w Zabierzowie, etap II – 1 mln 820 tys. zł, rozbudowa 
szkoły w Brzeziu – 965 tys. zł, budowa chodnika przy 
ul. Różanej w Ujeździe – 1 mln 351 tys. zł, na inwe-
stycje związane z gospodarką komunalną i ochroną 
środowiska – 4,1 mln zł, w tym na ochronę powietrza 
atmosferycznego i klimatu – 3 mln 460 tys. zł.

Podobnie jak budżet na 2022, pozostałe uchwały 
radni przyjmowali podczas Sesji w dniu 21 grudnia 
2021 bez dyskusji.

Uchwałą wprowadzono zmiany w regulaminie 
udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na 
paliwa stałe w ramach Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji PONE. Rozszerzony został katalog urządzeń 
grzewczych, na które udzielana będzie dotacja. Gmi-
na Zabierzów zgazyfikowana jest w 86,65%. Poszerze-
nie katalogu umożliwia pozyskanie dotacji i wymianę 
systemu grzewczego w budynkach niepodłączonych 
do sieci gazowej. Wśród źródeł ciepła, na które moż-
na uzyskać obecnie dotację znalazły się: kocioł gazo-

Sesja Rady Gminy Zabierzów
w dniu 21 grudnia 2021
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wy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł na 
pellet spełniający odpowiednie warunki. Podniesio-
na zostaje też dotacja gminna z 3 tys. zł do 5 tys. zł  
w związku z rosnącymi kosztami urządzeń grzew-
czych, materiałów instalacyjnych oraz coraz wyższy-
mi kosztami robocizny.

Do porządku obrad Sesji wprowadzono dodatko-
wy punkt: pokrycie części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gmi-
ny Zabierzów, nie pochodzących z pobranej opłaty 
od mieszkańców.  Rada Gminy Zabierzów zwiększyła  

o kolejne 973 tys. zł kwotę w budżecie Gminy na 
2022r. z przeznaczeniem na pokrycie bieżących fak-
tur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych z terenu Gminy.

Podczas Sesji został uchwalony Gminny  Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2022 rok.  Środki na realizację Programu po-
chodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Program na terenie gminy 
Zabierzów realizowany będzie przez Poradnię Psycho-
logiczno – Pedagogiczną, gdzie nastąpi zwiększenie 
liczby godzin udzielania porad psychologicznych dla 

rodzin, a także poprzez świetlice opiekuńczo – wy-
chowawcze. Na zajęciach w świetlicach dzieci uczą 
się zdrowego stylu życia. Organizowane będą też spo-
tkania z rodzicami uczniów w szkołach na poruszajace  
tematy profilaktyki alkoholowej. 

Dwie uchwały dotyczyły pomników przyrody  
w gminie Zabierzów. Pierwsza z nich wprowadziła ak-
tualne i pełne informacje o tych pomnikach. W tere-
nie przeprowadzono przegląd wszystkich pomników 
przyrody – drzew. Jest ich w naszej gminie blisko 70, 
stwierdzono brak czterech drzew. Po przeprowadze-
niu rozmów z właścicielami działek, na których wcze-
śniej znajdowały się drzewa, ustalono, że drzewa  
te zostały usunięte ze względu na to, że stwarzały za-
grożenie lub zostały zniszczone przez silne wichury.  
Z uwagi na brak tych drzew podjęto uchwałę o usu-
nięciu ich z listy pomników przyrody.

Na zakończenie Sesji, wójt Elżbieta Burtan podzię-
kowała radnym za jednogłośne uchwalenie budżetu 
na 2022 rok.

Lucyna Drelinkiewicz

W sesji Rady Gminy w trybie zdalnym uczestniczy-
li radni: Tadeusz Brzuchacz wiceprzewodniczący RG, 
Wiesław Cader, Jerzy Cywicki, Stanisław Dam, Doro-
ta Kęsek, Paweł Kołodziejczyk, Michał Korzonek, Ja-
cek Kozera, Andrzej Krawczyk wiceprzewodniczący 
RG, Henryk Krawczyk przewodniczący RG, Jan Kultys,  
Maria Kwaśnik, Marta Połońska, Wojciech Stępień wi-
ceprzewodniczący RG, Jan Surówka, Jan Szczepański, 
Przemysław Tarnowski, Adam Wierzbicki, Katarzy-
na Zielińska, Justyna Zawierta Biuro RG, wójt Gminy  
Elżbieta Burtan, z-ca wójta Bartłomiej Stawarz, sekre-
tarz Gminy Bartosz Barański, skarbnik Piotr Budziak, 
radca prawny Piotr Madej, kierownicy jednostek  
organizacyjnych Gminy.



ZNAD RUDAWY A3

Maciej Liburski: Wracając do rozmowy opubliko-
wanej w poprzednim numerze naszego miesięcznika, 
przypomnijmy czytelnikom jakie są cele i zakres pro-
gramu „Czyste powietrze”.

Anetta Kucharska: Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i po-
prawę efektywności energetycznej jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Ogólny zakres programu to: 
wymiana źródła ciepła, wykonanie przyłącza gazu, 
wykonanie instalacji c.o i c.w.u. oraz zastosowanie 
wentylacji mechanicznej, a także ocieplenie ścian, 
podłóg, stropów, dachu, wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, wykonanie dokumentacji projektowej.

M. L.: 21 grudnia ubiegłego roku, już po naszej roz-
mowie, Rada Gminy Zabierzów wprowadziła zmiany 
w regulaminie PONE. Proszę o tych zmianach szerzej 
poinformować czytelników.

A. K.: Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 
21 grudnia 2021 wprowadzono zmiany w regulami-
nie udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania 
na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji PONE. Rozszerzony został katalog urzą-
dzeń grzewczych, na które udzielana będzie dotacja.  
Gmina Zabierzów zgazyfikowana jest w 86,65%.  
Poszerzenie katalogu umożliwia pozyskanie dotacji  
i wymianę systemu grzewczego w budynkach nie 
podłączonych do sieci gazowej. Wśród źródeł ciepła, 
na które można uzyskać obecnie dotację znalazły się: 
kocioł gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektrycz-
ne, kocioł na pellet spełniający odpowiednie warunki. 
Podniesiona zostaje też dotacja gminna z 3 tys. zło-
tych do 5 tys. złotych, w związku z rosnącymi kosz-
tami urządzeń grzewczych, materiałów instalacyjnych 
oraz coraz wyższymi kosztami robocizny.

M. L.: Od  kiedy  program „ Czyste powietrze”  jest 
realizowany w Gminie Zabierzów?

A. K.: W styczniu 2020 roku Gmina przystąpi-
ła do programu pilotażowego „Czyste powietrze”  

we współpracy z Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i firmą NDE. Jednak   już w kwietniu  
i maju roku 2018  pracownicy Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Zabierzowie wykonali inwentaryza-
cję źródeł ogrzewania w terenie. WOŚiGO  opracował 
otrzymane ankiety (ponad 8 tys. adresów) i stworzył 
bazę  uzupełniającą dane. Pod koniec roku 2019 prze-
prowadzono też  inwentaryzację budynków, których 
nie udało się zinwentaryzować podczas pierwszego 
etapu prac w terenie. Baza pozostaje uzupełniana  
z racji wymiany urządzeń grzewczych w ramach pro-
gramów dotacyjnych oraz w rezultacie prowadzonych 
kontroli spalania odpadów. Do obsługi bazy danych 
zostało wdrożone oprogramowanie wspomagające. 
Objęto 96% punktów adresowych w gminie Zabie-
rzów.

M. L.: Jakie inne działania zostały podjęte po przy-
stąpieniu do programu pilotażowego?

A. K.: W pierwszym rzędzie to szeroko zakro-
jona akcja informacyjna. Na początku roku 2020  
w dwóch spotkaniach informacyjnych zorganizowa-
nych w Urzędzie Gminy udział wzięło kilkuset miesz-
kańców. Następnie prowadzone były indywidualne 
konsultacje (7 spotkań), podczas których mieszkańcy

wypełniali i wysyłali wnioski aplikacyjne do programu  
„Czyste powietrze”. Możliwe było również umó-
wienie indywidualnego spotkania z konsultantami  
w miejscu zamieszkania. Efektem przeprowadzenia 

Z Anettą Kucharską Kierownikiem Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

(WOŚiGO) Gminy Zabierzów  
rozmawia Maciej Liburski  

Część druga



ZNAD RUDAWYA4

Zmyślony Świat 
w kalendarzu na 2022 rok. 

To już 10- te wydanie kalendarza, który w całości 
ilustrowany jest pracami najmłodszych mieszkańców 
gminy Zabierzów. Rysunki, które towarzyszą nam cały 
rok, wybierane są spośród kilkuset nadesłanych prac 
w ramach konkursu. 

Co roku pojawia się inny temat, który ma na celu 
pobudzić wyobraźnię małych artystów i jednocześnie 
stanowi wspólny mianownik dla wszystkich kart ka-
lendarza. W tym roku tematem był „Zmyślony Świat”. 

Wszystkie nadesłane prace były kolorowe i pełne 
zaskakujących pomysłów. 

Spośród 189 prac Jury w składzie: Urszula Oby-
dzińska, Agnieszka Majka oraz Katarzyna Starowicz 
dokonało oceny i przyznało nagrody.

Ceremonia rozdania nagród miała miejsce 20 
grudnia 2021 w Samorządowym Centrum Kultury  
i Promocji Gminy Zabierzów.

Oto lista laureatów konkursu:
Zosia Machnik, SP. Zabierzów, kl. Id
Maja Mikołajczak, kl. OA, Rząska
Karolina Żak, kl. II, SP Bolechowice
Juliusz Kubaty, kl.II, SP w Kobylanach

pilotażu było złożenie 181 wniosków o dotacje na wy-
mianę systemu grzewczego i docieplenie budynków. 
Wnioskowany zakres prac będzie realizowany do koń-
ca roku 2022.

M.  L.: Zatrzymajmy się  nad  kampanią informacyj-
no-edukacyjną w naszej gminie.

A. K.: Pierwszy etap, rozpoczęty w roku 2017,  
łączył się ze współpracą gmin w ramach Stowarzy-
szenia Metropolia Krakowska. Dystrybuowano ulot-
kę, będąca częścią kampanii informacyjnej „Czyste 
powietrze wspólna sprawa”, bezpośrednio do bu-
dynków mieszkalnych na terenie gminy wraz z do-
datkiem, do miesięcznika „Znad Rudawy”. Wspól-
na kampania informacyjna gmin prowadzona przez 
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w sezonach 
grzewczych 2017/18, 18/19 oraz 19/20, obejmowa-
ła następujące działania: wydruk i dystrybucję do 
szkół plakatów informujących o stopniu zanieczysz-
czenia powietrza, wydruk i rozmieszczenie na ta-
blicach informacyjnych na terenie gminy plakatów 

o tematyce ochrony powietrza; emitowanie spotu 
telewizyjnego w TVP Kraków, emitowanie spotów  
w regionalnych rozgłośniach radiowych; rozmieszcze-
nie banerów i reklam informacyjnych (w tym na au-
tobusach aglomeracyjnych) oraz publikację specjal-
nych, rozszerzonych dodatków do miesięcznika „Znad 
Rudawy”, wzbogaconych o treści związane z posta-
wami niskoemisyjnymi. Ponadto, we współpracy ze 
Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II, w listo-
padzie i grudniu 2017 prowadzone były prelekcje dla 
mieszkańców, o wpływie zanieczyszczeń powietrza 
na zdrowie. Organizowano Ekologiczny Dzień Dziec-
ka, Gminny Konkurs Ekologiczny SMOG ZMIEŃMY TO 
oraz konkursy ekologiczne dotyczące zanieczyszczeń 
środowiska i smogu zawarte w programie Rodzinnych 
Familiad Rowerowych. Dwukrotnie też odbywały się 
happeningi na rzecz czystego powietrza, we współ-
pracy WOŚiGO ze szkołami w Zabierzowie.  

M. L: Dziękuje, CDN.
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Aleksander Dziuba, kl. III, SP Balice
Joanna Michałowska, kl. III, SP Rząska
Kacper Martyna, kl. IIIa, SP Rząska
Katarzyna Wątróbska, kl. IV, SP Brzezie
Szymon Woźniak, kl. VI, SP Nielepice
Eliza Dąbrowska, kl. IV, SP Zabierzów
Maria Jastrzębska, kl. IV, SP Nielepice
Adam Kopcoń, kl. Ib, SP Rząska
Filip Smoleń, kl. Ia, SP Rząska
Aleksander Wójtowicz, kl. Ib, SP Brzezie
Emilia Morelli, kl. VI, SP Brzezie
Attila Wierzbanowski, kl. VIII, SP Brzezie
Emilia Czajowska, kl. VII, SP Brzezie
Ksawery Sobota, kl. III, SP Nielepice
Antonina Ciempka, kl. III, Nielepice

Paweł Przygocki, kl. IIIb, SP Balice
Jakub Gawin, kl. II, SP Kobylany
Kamil Kopciuch, kl. III, SP Rząska
Maria Kozyra, kl. VI, SP Brzezie
Anna Żmuda, oddział przedszkolny Rząska, Żabki
Leon Staszyński, kl. I, SP Brzezie
Kacper Dudoń, kl. I, SP Brzezie
Oskar Sroga, oddział przedszkolny Rząska, Żabki
Julia Gowin, kl. O, SP Kobylany
Łucja Kuźma, kl. VII, SP Kobylany
Miłosz Tempka, kl. VII, SP Brzezie
Marcel Królikowski, kl. VII, SP Rudawa

Zaproponowany na dzień 17 grudnia 2021, 
przez dyrektor SCKiPGZ  Aleksandrę Małek, 
Magiczny wieczór z Gminą Zabierzów na kra-
kowskim Rynku, był nie lada atrakcją. Ci, któ-
rzy tego dnia odwiedzili stoisko promocyjne 
Koła Gospodyń Wiejskich z Rudawy i przyglą-
dali się występom naszych zespołów, nie kryli 
zadowolenia. Zapowiadała Katarzyna Mro-
czek a występowali w kolejności: „Sami Swoi”  
z Rudawy, grupa teatralna „Kurdesz”, Gminna 
Orkiestra Dęta, zespół Contra, „Młodzi Du-
chem” z Kobylan i „Dolce Vita” z Bolechowic. 

Magiczny wieczór na krakowskim Rynku
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Rozmawiałem z wieloma osobami. Oprócz setek 
krakowian, nasze stoisko promocyjne a szczegól-
nie występy artystyczne podziwiali,  między inny-
mi:  Agata i Staszek z Warszawy, Patrycja, Jola i Arek  
z Wejherowa oraz Jola i Rafał - ona z Mazur,  
on z Nowego Targu - dziś mieszkający w Nowym Jorku, 
a także Urszula Słowaczka z grupą przyjaciół z Orawy. 
Byli też mieszkańcy naszej Gminy. Wśród nich Alicja 
Wójcik wiceprzewodnicząca Rady Powiatu z mężem  
i Henryk Krawczyk przewodniczący Rady Gminy  
z małżonką. Dobra i udana świąteczna promocja  
w Krakowie, to również zasługa kierownik Katarzyny 
Starowicz, pracowników SCKiPGZ i Marzeny Włodar-
czyk przewodniczącej KGW Rudawa. 

Maciej Liburski
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Święta Bożego Narodzenia to atmosfera, którą odczuwamy różnymi zmysłami. Dekoracje, świąteczne piosen-
ki, kolędy i oczywiście tradycyjne świąteczne potrawy. 

Na Rynku w Zabierzowie stanęły charakterystyczne budki kiermaszowe, w których w dniach 20-22 grudnia 
pojawili się lokalni twórcy i przedsiębiorcy ze swoimi wyrobami. 

W trakcie tegorocznego kiermaszu można było podziwiać i kupić różnorodne rzeczy. Na stoisku Stowarzysze-
nia Ceramiki Bez Granic, znalazły się ceramiczne ozdoby świąteczne. Koronczarki z Rudawy jak zwykle zachwyca-
ły swoimi dziełami, podobnie jak oryginalne dekoracje szydełkowe Alicji Dereckiej i dekoracje drewniane. 

Dużym powodzeniem cieszyły się świąteczne przysmaki. Świeże i smaczne wędliny, wspaniałe miody z Pasieki 
Krzeszowickiej, wina z winnicy Goja z Burowa, pierogi, ciasta zapewnione przez Koła Gospodyń Wiejskich z Brze-
zinki i Szczyglic. W trakcie kiermaszu można było także zakupić świeże karpie, choinki i inne ozdoby świąteczne. 

Największe zainteresowanie obserwowano w popołudniowych godzinach a przez cały czas na stoisku Samo-
rządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (organizatora kiermaszu) można było zakupić stroiki 
świąteczne i zapakować prezenty. 

Katarzyna Mroczek

Świąteczny Rynek w Zabierzowie
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Maciej Liburski: Coroczne spotkania pod choinką 
wpisały się już w tradycję Rudawy. Porozmawiajmy  
o ubiegłorocznej, grudniowej edycji spotkań.

Marcin Cieślak: W niedzielę 19 grudnia 2021 roku 
odbyło się ,,VII Spotkanie pod choinką”. To wydarze-
nie, realizowane pod patronatem Łukasza Smółki 
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Woj-
ciecha Pałki Starosty Krakowskiego, Elżbiety Burtan 
Wójta Gminy Zabierzów, zorganizowali: Parafia Ru-
dawa, Sołtys i Rada Sołecka Rudawy, OSP Rudawa, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie. Partnerami 
wydarzenia byli: Sołtys Brzezinki i Rada Sołecka Brze-
zinki, OSP Brzezinka, OSP Zabierzów, Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie, Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 
Spotkanie nie miało by miejsca, gdyby nie wsparcie 
finansowe Sołectwa Rudawa, KOSD-u Lafarge, Lewia-
tana Rudawa, Matimex-u.

M. L.:Organizatorów cieszył liczny udział w impre-
zie zaproszonych gości i mieszkańców Rudawy oraz 
okolic.

M. C.: Tak, wśród gości byli między innymi: Elż-
bieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów,  Łukasz Smółka 
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Hen-
ryk Krawczyk Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów, 
ks. Prałat Stanisław Maślanka Kapelan OSP Gminy 
Zabierzów, Jadwiga Kołodzińska Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Rudawie, strażacy z terenu Gminy Za-
bierzów na czele z druhem Komendantem Gminnym 
Przemysławem Sitarskim, strażacy z Siedlca z Gminy 
Krzeszowice na czele z druhem Tomaszem Nowakiem 
Sekretarzem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP Kraków Ziemski.

M.  L.: Część artystyczna miała bogatą oprawę mu-
zyczną. Kto występował?

M. C.: Podczas imprezy można było posłuchać do-
brej świątecznej muzyki w wykonaniu lokalnych arty-
stów. Zaśpiewali: Klub Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, 
zespół ,,Jarosze” z Brzezinki, Ola Bator, Anna Korzo-
nek-Gędłek, Katarzyna Korzonek. Ponadto, prawdzi-
wą furorę zrobił DJ Baster, który na Rynku w Rudawie 

„powrócił do korzeni”, gdyż swoją karierę didżeja za-
czynał właśnie w rodzinnej Rudawie, w klubie dysko-
tekowym Shaker, który znajdował się na Rynku, w po-
mieszczeniach obecnego sklepu Lewiatan. Dzięki tym 
wykonawcom, to było prawdziwe święto ludzi myślą-
cych pozytywnie, którzy patrzą na życie z nadzieją, 
jaką daje narodzony Chrystus. A nadzieja pobudzała 
do pomocy, którą nieśliśmy przez cały dzień dla Sta-
sia Szymbary, dwuletniego chłopca potrzebującego 
ogromnych pieniędzy na rehabilitację.

M. L.: Jak przebiegała sama akcja charytatywna?
M. C.: Po każdej porannej Mszy św. w Rudawie  

i w Brzezince druhowie z OSP Brzezinka zbierali pie-
niądze na rzecz Stasia. Finałem zbiórki była popołu-
dniowa impreza, podczas której można było degu-
stować potrawy wigilijne przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Rudawy, Klub Seniora ”Sami 
Swoi z Rudawy” oraz przez mieszkańców Pisar.  

Z Marcinem Cieślakiem sołtysem, prezesem OSP 
w Rudawie rozmawia Maciej Liburski

 Siódme spotkanie pod choinką
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Dochód z degustacji był  przeznaczony na potrzeby 
leczenia Stasia.

M.  L.: A jaka była największa atrakcja tego dnia?
M. C.: Na zakończenie imprezy, w asyście koni  

z Ośrodka jazdy konnej Perrin w Rudawie, przyjechał 
quadem św. Mikołaj w kolumnie wozów strażackich. 
Święty Mikołaj przywiózł kilka worków prezentów.

M. L.: Dla uczestników był to zapewne powód  
do wielkiej radości i wielu emocji ze spotkania z Mi-
kołajem..

M. C.: Tak. Trzeba jeszcze dodać, że emocje wzbu-
dzały też wręczone podczas imprezy  fanty na licyta-
cję internetową, na rzecz Stasia. Chcę przypomnieć, 
że na Facebooku OSP Rudawa i OSP Brzezinka oraz 
na stronie sołeckiej Rudawy, znajdziemy konto ban-
kowe, na które można wpłacać przelewem środki fi-
nansowe na rehabilitację Stasia.

Ogromne słowa uznania należą się Kołu Gospo-
dyń Wiejskich z Rudawy, strażakom OSP Brzezinka, 
OSP Zabierzów i OSP Rudawa, za ogromną pracę 
fizyczną wniesioną w organizację imprezy. Wiem,  
że czasem już sił brakowało, w wielu sytuacjach było 
pod górę, było ciężko, było zimno - ale daliśmy radę. 
Jesteśmy po to, aby pomagać, to jest nasz charyzmat. 
Podczas tej imprezy uzbieraliśmy dla Stasia kwotę 
w wysokości 12 tys. 957 złotych Jak widać, impreza 

przyniosła po raz kolejny, dobre owoce i dlatego trze-
ba ją kontynuować. Spotkajmy się za rok.

M.L.: Z przyjemnością przyjmuję zaproszenie   
na „VIII Spotkanie choinkowe”  w grudniu roku 2022, 
które po raz kolejny zorganizują ks. kanonik Andrzej 
Badura proboszcz parafii i sołtys Marcin Cieślak.  
Dziękuję za rozmowę.
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Każdego roku cała społeczność Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Zabierzowie wraz z Radą Rodziców 
otwiera się na współpracę ze środowiskiem lokalnym 
i bierze udział w różnych inicjatywach charytatyw-
nych. Działania, których odbiorcami są m.in. osoby 
potrzebujące, seniorzy, schroniska dla zwierząt spo-
tykają się z dużym zaangażowaniem zarówno samych 
organizatorów jak osób, dzięki którym pomoc jest 
możliwa. Szkolny Klub Wolontariatu wzmacnia swo-
je działania zwłaszcza w okresie przedświątecznym,  
kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wspar-
cie. Uczniowie dostrzegają problemy innych ludzi  
i rozumieją sens udzielanej im pomocy. Przedszko-
laki przy wsparciu Rodziców bardzo aktywnie włą-
czają się w akcje organizowane dla potrzebujących, 
często oddając swoje zabawki czy, drobne oszczęd-
ności. Inicjatywy podjęte przez nauczycieli, uczniów  
i przedszkolaków w tym roku szkolnym, wpisują się  
w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Razem na Świę-
ta”. Są to: zbiórka artykułów żywnościowych, zabawek, 
chemii gospodarczej, kosmetyków dla podopiecznych 
Fundacji „Zmieniamy Niemożliwe”, zbiórka zabawek 
dla podopiecznych Fundacji „Mój Sen” oraz dzieci  
z mniej zamożnych rodzin z terenu Gminy Wielka 
Wieś, zbiórka darów w ramach akcji „Grudniowa Nie-
spodzianka” organizowanej przez Parafie w Zabierzo-
wie i w Rudawie we współpracy z GOPS w Zabierzowie, 
zbiórka darów dla placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej w Krakowie, czy zbiórka darów dla schroniska  
dla zwierząt.

Uczniowie chętnie włączają się także w działania 
wymagające poświęcenia czasu i pracy jak np. wyko-
nanie karnetów z życzeniami dla uczestników Wigilii 
dla osób bezdomnych i samotnych, organizowanej 
przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, wykonanie 
kartek świątecznych dla żołnierzy stacjonujących 
poza granicami Polski lub wykonanie kartek dla pod-
opiecznych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowi-
cach w ramach akcji „Anielska poczta”.

Jedną z akcji świątecznych był też kiermasz „Otwórz 
serce”, na którym można było zakupić rękodzieło  
i dekoracje świąteczne wykonane przez uczniów, wraz  
z rodzinami. Zebrane środki zostały przeznaczone  
na dofinansowanie wycieczek klasowych i konkursów  
dla uczniów.

Dzieci bardzo chętnie angażują się w inicjatywy lo-
kalne i specjalnie dla członków Klubu Seniora „Złota 

Jesień”, w ramach akcji „Herbatka dla Seniora” pro-
wadzą zbiórkę różnorodnych herbat.

Pomaganie (szczególnie w przedświątecznym 
okresie) jest rzeczą piękną i szlachetną. Pomaganie 
potrzebującym oznacza czynienie dobra, które prę-
dzej czy później wraca. Serdecznie dziękujemy Or-
ganizatorom świątecznych akcji, a przede wszystkim 
Darczyńcom i Twórcom dzieł, bez których realizacja 
tych inicjatyw byłaby niemożliwa.

Społeczność ZSP w Zabierzowie
Kinga Kurczek

Akcje przedświąteczne w ZSP Zabierzów
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  Uroczystości grudniowe
Dzień prezentów i radości
Minęły już najważniejsze święta grudniowe, te ofi-

cjalne i te o charakterze bardziej rodzinnym. Jak co 
roku, radośnie obchodziliśmy dzień św. Mikołaja. Kult 
św. Mikołaja ma związek z bogactwem i obfitością. 
Zajmuje wyjątkowe miejsce w świadomości religijnej. 
Widoczna jest jednak transformacja kultu na grun-
cie polskim. Dziś, w kulcie Mikołaja można wyróż-
nić zarówno chrześcijańskie, jak i (nie wspominając 
już czasów Dziadka Mroza), świeckie nawarstwienia.  
Św. Mikołaj jest najbardziej popularnym i wykorzysty-
wanym dla celów reklamy, świętym. Pozostaje nadal 
liderem, choć „polskie niebo” liczy 256 świętych i bło-
gosławionych. Któż jednak lepiej od Mikołaja potrafi 
wywołać takie  emocje i uśmiech na twarzach dzieci  
i dorosłych?

Maciej  Liburski
                                                                                                                         
Czas bożonarodzeniowy
Od wieków, w polskiej tradycji zachował się 

zwyczaj godnego uczczenia Bożego Narodzenia.  
Nie wszyscy jednak uświadamiamy sobie, że w świecie 
chrześcijańskim dzieje się tak, już po raz 1667. Święto 
zostało wprowadzone w roku 354. U Słowian, według  
mitologii słowiańskiej, istniało Wielkie Święto zwią-
zane ze zwyczajem zaślubin (godów) dnia i nocy tj. 
ciemności i światła. Ten pogański zwyczaj zbiega się 
w czasie z Bożym Narodzeniem, gdy „Światłość przy-
szła na świat, Syn Boży stał się człowiekiem”. Dzień 25 
grudnia jest pamiątką wejścia Boga w historię czło-
wieka.

Boże Narodzenie i poprzedzająca go 24 grudnia 
Wigilia Bożego Narodzenia – z łamaniem się białym 
opłatkiem symbolizującym: miłość, pokój, zgodę,  
z wieczerzą, wigilijnym karpiem, choinką, kolędowa-
niem, wreszcie uczestnictwem w uroczystej Pasterce 
o północy - to nadal żywa   tradycja.

Maciej Liburski
                                                                                                                            
Pożegnanie Starego i powitanie Nowego Roku
Na gruncie słowiańskim, taniec w dni świątecz-

ne traktowano jako okazanie czci temu świętemu,  
którego pamięć była w danym dniu obchodzona. Dzień 
św. Sylwestra to przede wszystkim pożegnanie Stare-
go i powitanie Nowego Roku z wiarą, nadzieją i ra-
dością. Fajerwerki,  życzenia, wszystko, co przetrwało  

w tradycji Sylwestrowej - choć Sylwester od czasu 
pandemii ma bardziej kameralny charakter, wskazuje 
na jego kulturowy wymiar, wpisując nowe wydarzenia  
w czas trwania, podnosi ich rangę: 1 stycznia - 
Nowy Rok - to uroczystość Świętej Bożej Rodziciel-
ki Maryi, ale także  Światowy Dzień Pokoju usta-
nowiony przez papieża  Pawła VI w roku 1967.  
    Czas BożegoNarodzenia jest czasem wyjątkowym.

Maciej Liburski
                                                                                                                         
Świętowanie i kolędowanie

„Potem królowie widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.”
Jest to fragment 4 zwrotki najstarszej polskiej 

kolędy „Bóg się rodzi”. Odnosi się do uroczystości 
Objawienia Pańskiego obchodzonego w Kościele ka-
tolickim 6 stycznia, nazywanego potocznie świętem 
Trzech Króli. Objawienie Pańskie, czyli objawienie 
się Boga całemu światu (epifania), obchodzone jest 
niezależnie od Bożego Narodzenia, dopiero od koń-
ca IV wieku. Pokłon Mędrców ze Wschodu, którzy 
przybyli do Jerozolimy za panowania Heroda pytając 
go o nowo narodzonego króla żydowskiego, oddanie 
Dzieciątku hołdu, złożenie darów i powrót inną drogą 
-  zawiera obok religijnych treści,  przesłanie mądrego 
wyboru, poszanowania godności i pokoju.  

Świętowanie u Słowian wiązało się z zakazem 
wszelkiej pracy, poczynając od cięższych prac do-
mowych. Zwyczaj ten zbiegał się z tradycją kościel-
ną. Święta okresu Bożego Narodzenia, w tym Trzech 
Króli, pozostawały po II wojnie światowej, tj. od roku 
1945, dniami wolnymi od pracy. W listopadzie roku 
1960 ustawą Sejmu PRL, Dzień Trzech Króli zniesio-
no. Dopiero na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm 
RP i podpisanej przez Bronisława Komorowskiego  
w listopadzie roku 2010, przywrócono od 6 stycznia 
2011 święto Trzech Króli  jako dzień wolny od pracy.

Przybywający z Dalekiego Wschodu Trzej Monarcho-
wie znajdują swoje upamiętnienie w formie jasełek.

Jasełka wiążą się z szopką, podstawowym sym-
bolem Narodzenia Pana o ponad czterysta pięćdzie-
sięcioletniej tradycji. W historii szopki polskiej łączą 
się dwa nurty. Pierwszy, to dzieje jasełek, czyli żłobka 
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składającego się z nieruchomych figur i figurek, z cza-
sem poruszanych mechanicznie, jako ruchomy żło-
bek, wystawianych w klasztorach: franciszkańskich, 
bernardyńskich, kapucyńskich. Drugi nurt, zwią-
zany jest z teatrem szkolnym, w murach Akademii  
duchownych. W cyklu bożonarodzeniowym wysta-
wiano misteria - widowiska, na które zapraszano oko-
liczną ludność. Scena pasterska oraz hołd Trzech Króli 
połączony z ich wizytą u Heroda, były głównym ele-
mentem widowiska. W wieku osiemnastym ustalił się 
kształt szopkowej sceny przenośnej, z wyraźnym po-
działem na ziemię i na tym samym poziomie, lub po-
niżej,  piekło oraz niebo na górze. W szopce polskiej, 
a za nią w wertepie ukraińskim i betlejce białoru-
skiej, przewodnim motywem jest kara. Po dokonaniu  

Herodowych zbrodni, śmierć i diabeł wymierza-
ją sprawiedliwość – ścinają Heroda i posyłają go do 
piekła. Sceny religijne i świeckie (sceny z życia ludu) 
biegną paralelnie. Rozwój scen świeckich prowadzi  
z czasem do ograniczania motywów religijnych,  
nawet ich zaniku. Przykładem jest szopka polityczna.

W ostatnich latach upowszechnia się forma jase-
łek w naturalnej przestrzeni, w plenerze. Są to Orsza-
ki Trzech Króli przechodzące ulicami polskich miast 
i miasteczek. Tegoroczne hasło Orszaków brzmiało: 
„Dziś dzień wesoły”, tematem było świętowanie.  
W Gminie Zabierzów pojawiły się Orszaki Trzech Króli 
zarówno w formie tradycyjnej jak i uwspółcześnionej.

Maciej Liburski

X Orszak Trzech Króli w Zabierzowie
Tradycja organizowania Orszaku Trzech Króli  

w Zabierzowie, pierwszego na terenie naszej gminy, 
trwa od roku 2013. Inicjatorką i koordynatorką tego 
religijnego wydarzenia jest Wiesława Danielewska  
z Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie.

Przedłużająca się sytuacja pandemiczna spowodo-
wała również w roku bieżącym pewne ograniczenia, 
co do liczby uczestników i trasy przemarszu. Hasło 
Orszaku: „Dzień dziś wesoły” zaczerpnięte z kolędy 
„Z narodzenia Pana”, manifestowało  radość ze spo-
tkania z narodzonym Bożym Dzieciątkiem oraz daru 
dzielenia się tą radością z innymi, we wspólnocie.  
W  Orszaku Trzech Króli udział wzięli członkowie Krę-
gu Rodzin Domowego Kościoła z dziećmi,  przedstawi-
ciele zabierzowskiej młodzieży oraz członkowie Klubu 
Seniora „Złota Jesień”. Barwny Orszak wyruszył spod 
siedziby GOPS-u. Na przodzie Trzej Królowie, za nimi 
Święta Rodzina. Towarzyszyli im: św. Franciszek z Asy-
żu i św. Albert, Anioł i małe śliczne Aniołki oraz mali 
pastuszkowie niosący gwiazdę i dary dla Dzieciątka, 
jak również  pasterze - seniorzy i seniorki w strojach 
krakowskich i góralskich. Za nimi szli pozostali uczest-
nicy Orszaku w koronach na głowie, wraz z dziećmi,  
w przebraniu stylizowanym na postaci biblijne. Or-
szak zatrzymał się na dziedzińcu  przy kościele, gdzie  
ks. proboszcz Krzysztof Burdak powitał wiernych i 
poprowadził modlitwę. Następnie Orszak ruszył w 
procesji wokół kościoła. Zatrzymał się przed pałacem 
Heroda, gdzie diabeł - strażnik zachęcał do hucznej 

zabawy, jednak nikt z zaproszenia nie skorzystał.  
Dalsza trasa wiodła do Betlejem, by w  gospodzie 
znaleźć nocleg dla Marii i Józefa. Właściciel gospody 
odprawił ich z niczym. Nie było miejsca dla biedaków. 
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Wreszcie Orszak wchodząc głównym wejściem do ko-
ścioła skierował się w stronę głównego ołtarza i sta-
jenki betlejemskiej. Wierni zajęli miejsca w ławkach, 
a dostojni królowie, niosąc mirrę, kadzidło i złoto za-
trzymali się przed Świętą Rodziną. Wraz z nimi pokłon 
i dary Bożej Dziecinie złożyły dzieci wypowiadając 
swoje kwestie, bez żadnej tremy. Św. Albert w darze 
złożył bochen chleba, a Św. Franciszek nawoływał  
do bezinteresownego czynienia dobra. Dary Dzieciąt-
ku składały też krakowianki i góralki oraz pastuszko-
wie – seniorzy, między innymi parę gołębi, które Św. 
Józef wypuścił z klatki przed kościołem, aby niosły 
światu pokój i dobrą nowinę.

 Po mszy św. na zakończenie uroczystości kra-
kowianki, góralki i górale z Harnasiem na czele,  
zaśpiewali chóralnie piękną, głęboką w swojej treści 
kolędę, a Wiesława Włodarczyk zachwyciła uczest-
ników Orszaku, wykonaniem góralskiej pastorałki 

„Na kondrackiej holi ło północy”. W  trakcie mszy 
św. w kościele rozbrzmiewały kolędy śpiewane przez 
wszystkich uczestników. Na koniec tego pięknego 
wydarzenia ks. Proboszcz podziękował wszystkim  
za podtrzymywanie tradycji świętowania Objawienia 
Pańskiego, a  Wiesława Danielewska za liczny udział 
w obchodzonej uroczystości. Przy wyjściu z kościoła 
dzieci i dorosłych  częstowano  cukierkami i owocami 
ufundowanymi przez Klub Seniora „Złota Jesień”.

 Barbara Golińska

Orszak Trzech Króli - Królewski Konwój
Po raz kolejny, ze względu na sytuację epidemicz-

ną, sołtys Więckowic  Adam Wierzbicki zdecydował 
się na nietypowy i oryginalny Orszak  Trzech Króli.  
Zamiast tradycyjnego przemarszu ulicami Więcko-
wic zaproponował mieszkańcom konwój prywatnymi 
samochodami. Inicjatywa spotkała się z aprobatą.  
Na miejsce zbiórki przyjechało kilkadziesiąt aut. Run-
da ulicami Więckowic, na czele ze strażackim  wozem 
bojowym miejscowej OSP wyglądała imponująco. 
Podczas przejazdu Adam Wierzbicki przez megafon, 
wraz z uczestnikami kolumny  śpiewał, kolędy a ich 
głos rozchodził  się po całej okolicy. Drugą część  
sołeckiego święta Trzech Króli wypełnił koncert kolęd.   
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Było wspólne śpiewanie kolęd i występy solistów. 
Sołtysa i  uczestników kolędowania swymi głosami  
i muzyką wspierał duet Paulina z Więckowic i Tomasz 
z Radwanowic oraz radny Powiatu Krakowskiego 
Grzegorz Małodobry. Na zakończenie, dla wszystkich 
uczestników Święta Trzech Króli była przygotowa-
na „królewska grochówka” z Kobylan, z prawdziwej 
kuchni polowej. Nad bezpieczeństwem „Królewskie-
go Konwoju” czuwał policyjny radiowóz i miejscowi 
druhowie OSP.

Maciej Liburski

Trzy Orszaki - jedna Parafia
Szli pieszo i jechali konno. Od lat Parafia Rudawa 

w Święto Trzech Króli gromadzi mieszkańców Brze-
zinki, Pisar i Rudawy. Tak było i tym razem. Każda 
grupa reprezentowała inny kontynent. Brzezinka  
z sołtysem Janem Szczepańskim to Orszak Azja-
tycki. Orszak Europejski to reprezentacja Pisar  
z sołtysem Andrzejem Kaczmarczykiem. Afrykań-
ski Orszak Rudawy prowadził sołtys Marcin Cie-
ślak. Połączonym orszakom towarzyszył ks. kanonik  
Andrzej Badura proboszcz parafii Rudawa, któ-
ry na rynku przed kościołem wspólnie z sołtysem  
Rudawy witali przybyłych gości i licznie zgromadzo-
nych mieszkańców. Pokłon Trzech Króli Dzieciątku,  
Maryi i Józefowi zakończyło wspólne kolędowanie. 
Tu siłę głosu i muzyki pokazały „Jarosze” z Brzezinki  
i „Sami Swoi” z Rudawy.           Kiedy na      rynku ucichła       ostatnia  
z kolęd, w kościele parafialnym rozpoczęła się msza 
św. z udziałem uczestników orszaków i licznej grupy 
wiernych z Brzezinki, Pisar i Rudawy. Trasy przemar-
szu orszaków i całość widowiska zabezpieczały jed-

nostki OSP z Siedlca, Brzezinki, Nielepic i Rudawy.  
Orszak Trzech Króli w Rudawie to przedsięwzię-
cie przygotowane z rozmachemi i co ważne, inte-
grujące lokalną społeczność trzech miejscowości. 
Trzy Orszaki - jedna Parafia.

Maciej Liburski
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Sylwester
Większość  spośród nas, wieczór i noc sylwestro-

wą spędzała na tzw. domówkach, w gronie najbliż-
szych, przyjaciół, znajomych. Byli też tacy, którzy 
Nowy Rok witali na zabawach w lokalach gastro-
nomicznych, czy świetlicach. Takie zabawy odby-
ły się, między innymi, w Kochanowie i Brzezince.  
W restauracji „Kochanów” było jak zawsze eleganc-
ko, a co najważniejsze bardzo towarzysko. Niespo-
dzianką wieczoru okazał się występ solistki Adeli. 
Bardzo udany. Do tańca nie trzeba było nikogo spe-
cjalnie zachęcać. Wystarczyło kilka słów prowadzące-
go bal didżeja i już na parkiecie pojawiały się pary.  
Nie ustawały  toasty i tańce. Wesoło żegnano Stary  
i z radością witano Nowy Rok w Kochanowie.

A jak było w Brzezince? Tu organizacją zabawy Syl-
westrowej zajęli się: Klub Seniora, Zespół „Jarosze”  
i Koło Gospodyń Wiejskich, a imiennie Janina Nęcka, 
Eugeniusz Jarosz i Kazimierz Nawrot, a także Krysty-
na Bazgiel  oraz ich przyjaciele. Wszystko przygoto-
wali sami. Świetlica Wiejska na kilka godzin stała się 
prawdziwą salą balową. Większość czasu, wszyscy 
bez wyjątku, spędzali na parkiecie. Krótkie przerwy 

stanowiły okazję do poczęstunku i przyjacielskich roz-
mów. Były i toasty i wspólne śpiewanie. Tego jednak 
wieczoru i tej nocy prym wiodły tańce. Bawiono się 
do białego rana z nadzieją na lepszy Nowy 2022 Rok.

Maciej Liburski
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Ferie zimowe to czas, na który czekają wszystkie 
dzieci. Sytuacja związana z pandemią uniemożliwi-
ła realizację zimowej półkolonii, jednak SCKiPGZ za-
dbało o organizację różnorodnych działań, by młodzi 
mieszkańcy gminy mogli twórczo i interesująco spę-
dzić wolny czas. 

W tym roku Centrum Kultury przygotowało cykl 
jednodniowych wycieczek, które zaskoczyły różno-
rodnością. W pierwszych dniach ferii dzieci mia-
ły okazję zwiedzić takie miejsca jak: Muzeum Bajki  
w Katowicach, Muzeum Etnograficzne w Krakowie 
oraz Nowohuckie Centrum Kultury, w którym w tym 
czasie odbywał się Festiwal Teatrów dla Dzieci. 

Na kolejne dni zaplanowano wyjazd do Zagrody na 
Jędrzejówce w Laskowej, zwiedzanie Europejskiego 
Centrum Bajki w Pacanowie oraz kilkugodzinny pobyt 

Ferie zimowe w centrum kultury  
w Zabierzowie

w ośrodku Zaczarowane Wzgórze. Całość oferty zi-
mowego wypoczynku uzupełniają pokazy filmów dla 
dzieci w Kinie eSCeK, połączone z warsztatami arty-
stycznymi oraz konstruktorskimi. 

Dodatkową propozycją dla najmłodszych stanowią 
warsztaty przyrodnicze, prowadzone w Zabierzowie, 
Rząsce oraz Kleszczowie. Podczas zajęć uczestnicy 
mają okazję poznać rozmaite gatunki zwierząt, ich 
sposób życia czy miejsce występowania, ale także po-
budzić wyobraźnię i kreatywność.

Ilość atrakcji oraz szeroki wybór propozycji spra-
wia, że zimowy odpoczynek z pewnością zapadnie  
w dziecięcej pamięci na długo. 

Katarzyna Starowicz
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Może jeszcze nie wszyscy, ale znaczna grupa na-
szych seniorów - zwłaszcza seniorek - prowadzi bar-
dzo aktywny tryb życia. To dobrze,  bo przez kontakt 
z innymi poszerzamy grono znajomych, przyjaciół  
i uczestniczymy w wydarzeniach społeczno-kultural-
nych nie tylko na terenie naszej gminy, ale i po za nią. 
I tak,  15 stycznia seniorki z Rudawy - Janina Rusek 
i Michalina Matuła- uczestniczyły w spotkaniu opłat-
kowym i wieczorze kolęd w Siedlcu (gmina Krzeszowi-
ce). Panie gościły na zaproszenie Anny Szlachty, prze-
wodniczącej tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich. 
Byli też panowie  muzycy z zespołu „Sami Swoi” Jan 
Kulka i Józef Grabowski. Tu,  w Siedlcu,  grali wspólnie 
z Ryszardem Pieczyrakiem. To nie jedyne związki Ru-
dawy z Siedlcem. W Rudawie zawsze mile są widzia-
ni  strażacy OSP z Siedlca. Ostatnio , podczas Orszaku 
Trzech Króli,  zabezpieczali przemarsz grupy z Pisar.  
Jak widać, współpracują ze sobą nie tylko seniorzy ale 
i  ludzie młodzi - to dobry kierunek.

Maciej Liburski

Opłatek po sąsiedzku

Informacje przekazał prezes Klubu, trener  
Grzegorz Zbroja – zanotował Maciej Liburski

Grzegorz Zbroja: Pracowity i pełen sukcesów był 
sezon 2021. Sukcesy sportowe zawodników BKS 
Smok Zabierzów wpłynęły na zwiększenie ilości osób 
uprawiających sport. Od kilku miesięcy nastąpił zna-
czący wzrost liczby uczestników zajęć sportowych, 
które prowadzone są w Centrum Boksu i Kickboxin-
gu w Zabierzowie. Zajęcia podzielone są na kilka 
grup według kryterium wieku oraz zaawansowania.  
Od poniedziałku do piątku odbywają się cztery trenin-
gi w następujących grupach: Junior I – dzieci w wieku 
5-10 lat  (15:15 – 16:05), Junior II – młodzież w wie-
ku 11-16 lat   (16:15 – 17:05), Junior zaawansowana   
(17:15 – 18:05), Grupa zawodnicza   (18:15 –19:40)

Nasze sukcesy sportowe
Monika Puzio-Nieszporek (kategoria seniorka)zo-

stała Mistrzynią Świata w Kickboxingu,  Mistrzynią 
Polski w Kickboxingu FULL CONTACT, Mistrzynią Pol-
ski w Kickboxingu LIGHT CONTACT, Wicemistrzynią 
Polski w Boksie Olimpijskim, Mistrzynią Małopolski  
w Boksie Olimpijskim.

Michalina Kotyza (kategoria młodzik/kadet): to II 
miejsce w Pucharze Polski w Kickboxingu, I miejsce  
w Turnieju Boksu Olimpijskiego Nadziei Olimpijskich 
im. Janusza Gortata, I miejsce w Turnieju Boksu Olim-
pijskiego GRAND PRIX Małopolski, I miejsce w Turnie-
ju Liga Śląska w Kickboxingu.

SerhiiKishko (kategoria senior): Wicemistrz  
Małopolski w Boksie Olimpijskim, I miejsce w Turnie-

             – z kroniki Bokserskiego Klubu  
Sportowego SMOK ZABIERZÓW
Sport

fot. M. Lewicki
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ju Boksu Olimpijskiego o Puchar Kierownika MOSIR  
w Rybniku, udział w prestiżowych międzynarodo-
wych zawodach boksu olimpijskiego im. Konstanti-
na Korotkowa  w Chabarowsku w Rosji. W turnieju 
organizowanym pod patronatem AIBA uczestniczy-
ło wielu zawodników z czołówki światowego boksu 
olimpijskiego. Nasz reprezentant w kategorii wago-
wej 57 kg., stoczył bardzo dobrą i wyrównaną walkę 
z Nicolasem Okoth z Kenii- zawodnikiem mającym 
za sobą udział  w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 
i Tokio.

Monika Puzio-Nieszporek została Mistrzynią 
Świata w Kickboxingu LIGHTCONTACT w kategorii 
wagowej 60 kg.  To ogromny sukces naszej zawod-
niczki, która  w finale Mistrzostw Świata pokonała 
na punkty reprezentantkę Węgier Nagy Rite Katalin.

Mistrzostwa Świata odbyły się w Lido di Jesolo 
we Włoszech  w dniach 17-23 października 2021r.

Debiutująca w Mistrzostwach Świata Monika Pu-
zio-Nieszporek w 1/16 finału pokonała Norweżkę 
ChristneHagutun, w ćwierćfinale zwyciężyła  z roz-
stawioną z numerem 2 holenderkę Sam Delrock, na-
tomiast w półfinale pokonała zawodniczkę gospoda-
rzy AliseąBatazzi.

Nasza Mistrzyni Świata dotychczas odnosiła suk-
cesy w kickboxingu i boksie olimpijskim na Mistrzo-
stwach Polski. Jest aktualną podwójną Mistrzynią 
Polski w dwóch formułach kickboxingu fullcontact 
oraz light-contact natomiast w boksie olimpijskim 
brązową medalistką Mistrzostw Polski i Wicemi-
strzynią Śląska Kobiet - prestiżowego międzynaro-
dowego turnieju pięściarskiego kobiet.

Monika Puzio została Mistrzynią Małopolski  
w Boksie 2021.

W Mistrzostwach Małopolski w Boksie, które od-
były się w Krakowie na hali Hutnika nasza zawod-
niczka zdobyła tytuł Mistrzyni Małopolski w katego-
rii wagowej 60 kg.

Monika Puzio w walce finałowej jednogłośnie na 
punkty pokonała Kingę Arendarczyk z Klubu Nowy 
Hutnik. W półfinale wygrała  przed czasem w 2 run-
dzie z Magdaleną Malczewską .  

Dodatkowo Monika Puzio została wybrana naj-
lepszą zawodniczką  zawodów wśród seniorek.

Nasz drugi reprezentant SerhijKishko z powodu 
braku przeciwników w swojej kategorii wagowej (56 
kg) zdecydował się na występ w wadze 64kg. Swoje 
rękawice skrzyżował z utytułowanym zawodnikiem 
Piotrem Niewiadomskim (TS Wisła Kraków). Nie jed-
nogłośną decyzją sędziów 2:1 zwycięzcą tego zacie-

kłego pojedynku został Niewiadomski. SerhijKishko 
kończy rywalizację na trzecim miejscu i tym samym 
zdobywa brązowy medal.

29 maja w Krakowie, zawodnicy Bokserskiego 
Klubu Sportowego SMOK-ZABIERZÓW, wzięli udział 
w turnieju boksu olimpijskiego Grand Prix Małopol-
ski 2021,.

Monika Puzio w kategorii wagowej do 60 kg. wy-
grała walkę przed czasem  w 2 rundzie  z Magdaleną 
Malczewską (niezrzeszona), natomiast  nasz drugi 
zawodnik SerhiiKishko w kategorii wagowej do 56 
kg. zwyciężył na punkty z utytułowanym zawodni-
kiem ze Śląska Arturem Skorupą.

Z  kolei nasz trzeci zawodnik Mateusz Piech, po 
zaciekłym pojedynku z Sebastianem Ptakiem z UKS 
Morsy Dębica musiał uznać wyższość swojego prze-
ciwnika.

Puchar Polski kadetów młodszych, starszych w Kick-
boxingu LIGHTCONTACT 25-27 czerwca 2021 - Zawiercie

Michalina Kotyza zajmuje II miejsce w Pucharze Pol-
ski Kadetów LIGHTCONTACT w kategorii wagowej do 
60 kg.

Dodatkowo Michalina Kotyza została powołana do 
Kadry Wojewódzkiej młodziczek w boksie olimpijskim.

Mistrzostwa Polski Seniorów w Kickboxingu w formule 
LIGHTCONTACT 25-27czerwca 2021 – Zawiercie

Monika Puzio zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w Kick-
boxingu LIGHTCONTACT Seniorek w kategorii wago-
wej do 60 kg !!! Jest to jej drugi tytuł Mistrzowski w 
tym roku.

Monika Puzio-Nieszporek reprezentująca Bokser-
ski Klub Sportowy SMOK-ZABIERZÓW zdobyła srebr-
ny medal w XVI Międzynarodowych Mistrzostwach 
Śląska Kobiet, który odbył się w Gliwicach w dniach 
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5-11 września 2021r.
W tym prestiżowym turnieju w Gliwicach rywalizo-

wało 139 zawodniczek z 16 krajów: Armenii, Cypru, 
Czech, Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, 
Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji, Słowacji, Szwajcarii, 
Serbii, Węgier.

W swojej kategorii wagowej do 60 kg. seniorek 
Monika Puzio-Nieszporek w walce ćwierćfinałowej 
pokonała na punkty reprezentantkę Niemiec Luck 

Mia Marleen następnie w półfinale zwyciężyła z Ju-
lią Pawlak z Polski.

Podczas gali finałowej Monika walczyła z utytuło-
waną Zidani Amina reprezentantką Francji. Po zacię-
tej walce nasza zawodniczka musiała uznać wyższość 
Francuzki i ostatecznie zdobyła Wicemistrzostwo 
XVI Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet.

Zawodniczki BKS SMOK - ZABIERZÓW na Pucha-
rze  Świata w Kickboxingu, Budapeszt 2021 

W dniach 16 – 19 września 2021r. odbył się Puchar 
Świata w Kickboxingu Budapeszt 2021. W turnieju 
startowało ponad 3000 zawodników i zawodniczek  
z 48 państw.

Bokserski Klub Sportowy Smok-Zabierzów repre-

zentowały dwie zawodniczki: Monika Puzio-Nie-
szporek w kategorii wagowej do 60 Kg senior oraz 
Michalina Kotyza do 60 kg kadet starszy (13-15 lat)  
w formule LIGHTCONTACT.

Michalina Kotyza po wyrównanej i zaciętej wal-
ce przegrała z zawodniczką z  Hiszpanii Dominguez 
Gonzalez Analia.

Monika Puzio-Nieszporek pierwszą walkę wygra-
ła jednogłośnie na punkty z zawodniczką z Niemiec 
Magdalena Pieper, natomiast w walce ćwierćfinało-
wej - z zawodniczką z Bułgarii Koleva Kalina, przegrała 
po kontrowersyjnym werdykcie stosunkiem głosu 2:1.

Grand Prix Małopolski w Boksie Olimpijskim
W dniu 26 września w Skawinie odbył się Turniej 

Boksu Olimpijskiego Grand Prix Małopolski, w któ-
rym startowali reprezentanci BKS Smok Zabierzów.  
W zawodach uczestniczyło 88 zawodników i zawod-
niczek z całej Polski. W kategorii wiekowej młodzik 
Michalina Kotyza skrzyżowała rękawice z Patrycją 
Bystroń, zawodniczką klubu Magic Boxing Brzesko. 
Nasza zawodniczka wygrała walkę przed czasem  
w 3 rundzie.

Mistrzostwa Śląska w Kickboxingu
W dniach 16-17 października w Katowicach odbyły 

się Mistrzostwa Śląska w Kickboxingu.
Michalina Kotyza w kategorii wiekowej kadet (13-

14 lat) zdobyła I miejsce, natomiast Tomasz Byczek – 
senior zajął II miejsce.

Gratulacje dla zawodników i trenera Grzegorza 
Majchera za przygotowanie do rywalizacji w kick-
boxingu.

W dniach 14-19 listopada 2021 roku w Wałbrzy-
chu odbyły się XCII Mistrzostwa Polski Seniorów  
i XXI Mistrzostwa Polski Seniorek w Boksie.

W Mistrzostwach wzięło udział 160 pięściarzy i 70 
pięściarek z 15 okręgów z całej Polski.

Monika Puzio-Nieszporek zdobyła w kategorii wa-
gowej do 60 kg. tytuł Wicemistrzyni Polski na rok 
2021.

Maciej Liburski: Klub ma swoje wielkie gwiazdy 
sportu. Trudno oprzeć się refleksji jak ważna jest 
umiejętność odkrywania talentów, utwierdzania 
wiary u zawodników we własne możliwości, siłę woli,  
a wszystko zgrane w czasie składa się na imponujące 
rezultaty pracy trenerów i medale zawodników.
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Kozart – Zelków na wypasie
Produkty lokalne to nasze dziedzictwo. Mamy 

ich coraz więcej na terenie gminy Zabierzów i warto  
o nich mówić, zwłaszcza jeśli głośno o nich na pozio-
mie ogólnopolskim.

O Kozim serze z Zelkowa piszą i mówią nie tylko 
małopolskie media. O tym, że Kozart to niezwykła 
hodowla kóz mówią media ogólnopolskie. Czemu 
niezwykła? Przede wszystkim dlatego, że wszystko,  
co robią właściciele, wypływa z serca.

 „Nasze główne hasło to Kozart – w zgodzie z natu-
rą”. Kozie produkty są sezonowe. Pracujemy na mle-
ku wyłącznie od swoich kóz. Staramy się zachować 
naturalny cykl, żeby kozy odpoczęły. Mleko zaczy-
na się po „wykotach”, czyli po narodzinach małych. 
Wtedy też zaczynamy produkcję serów. Zatem mó-
wimy o dostępności produktów od początku wiosny  
do późnej i jesieni. Świeże mleko i sery sprzedajemy 
we własnym gospodarstwie, na imprezach plenero-
wych i lokalnych targach – mówi Jarosław Strusiński, 
właściciel gospodarstwa.

Zaczęło się od kozy, którą Pań-
stwo Strusińscy kupili dla córki, 
dla której razem z żoną Agnieszką, 
chcieli mleko dobrej jakości. Po-
nieważ kozy są towarzyskie, szyb-
ko pojawiło się stado, które w tej 
chwili liczy 14 kóz. Na początku sery robił Pan Jarosław.  
W ciągu ostatnich lat gospodarstwo zaczęło się moc-
no rozwijać i ostatecznie w serach specjalizuje się 
Pani Agnieszka, a Pan Jarosław dba o kwestie związa-
ne z wypasem i wyżywieniem kóz.

Pasja, zaangażowanie przekłada się na jakość lo-
kalnego produktu. Produkty w ostatnim czasie są na-
gradzane i zdobywają popularność.
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Kozart należy też obecnie do sieci Dziedzictwa Ku-
linarnego Małopolska. Głównym celem Sieci jest roz-
wój tradycyjnej i nowoczesnej żywności, opartej na 
lokalnych zasobach surowców. Jej ideą jest promocja 
produkcji i sprzedaż lokalnej i regionalnej żywności.

- Dla nas to ogromny zaszczyt i zarazem wyróżnie-
nie znaleźć się w tej elitarnej grupie producentów, 
którzy dbają o zachowanie tradycji i rozwój rynku 
naturalnej żywności wysokiej jakości. Produkty te,  
to połączenie naturalnych składników najwyższej ja-
kości, tradycyjnych receptur oraz pasji i miłości, któ-
rą wkładamy w ich przygotowanie – dodaje Jarosław 
Strusiński.

Bardzo ważnym obszarem działania jest edukacja 
widoczna w licznych warsztatach i akcjach podejmo-
wanych przez Kozart. „Nie wyrzucaj chleba, oddaj go 
dla kóz”, „Choinka dla kozy” – to inicjatywy mające 
na celu przede wszystkim przypomnieć, że to, co wy-
rzucamy, może się przydać komuś innemu. Są bardzo 
otwarci na współpracę a im bardziej szalony i mniej 
realny pomysł, tym lepiej. Właściciele gospodarstwa 
to zdecydowanie ludzie dialogu. 

Pełni pasji i energii, razem z całą armią partnerów 
zapraszają do akcji, skierowanej na rzecz Uniwersy-
teckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 

Zbiórka materiałów biurowych dla najmłodszych 
pacjentów Szpitala to inicjatywa, do której mogą włą-
czyć się wszyscy. 

Katarzyna Mroczek
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Albertyńskie Anioły przypominają 
o ogrodach…

W świecie Internetu, sensacyjnych newsów i po-
śpiechu, często zapominamy o tym, co jeszcze nie tak 
niedawno bawiło i wzruszało.

Doskonały występ grupy teatralnej „Albertyńskie 
Anioły” z Rząski przeniósł przybyłych gości w lata  
60-te, przypominając m. in słowa Janusza Kofty.

Tekst dobrze znanej piosenki „Pamiętajcie o ogro-
dach” zakończył występ, który swoją premierę miał 
29 grudnia w Rząsce przy ul. Krakowskiej 19. Obecni 
na wydarzeniu goście nie kryli zachwytu i wzruszenia. 
Wójt Gminy Zabierzów, Elżbieta Burtan złożyła gra-
tulacje i słowa uznania dla organizatorów i twórców 
zaangażowanych w przedsięwzięcie.

„Cała grupa przygotowywała się do występu już od 
września, to niewiele czasu dla naszych seniorów ale 
dali sobie radę – mówi siostra Krzysztofa ze Zgroma-
dzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom 
Zakonny w Rząsce.

Opiekunem grupy teatralnej oraz reżyserem spek-
taklu jest Marian Bodziony, aktor kieleckiego teatru. 
Piękną oprawę muzyczną i przygotowanie seniorów 
zapewnili Anna i Rafał Kokot.

Raz jeszcze gratulujemy pomysłu i realizacji.
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Kulturalne zakończenie roku w Teatrze STU.
Kulturalnie i na wesoło zakończyli rok seniorzy  

z gminy Zabierzów.
Spektakl „Kiedy sobie znowu umierała” w teatrze 

Stu, wybrał klub seniora z Niegoszowic.
Do nich dołączyły grupy z Nielepic, Rudawy, Szczy-

glic, Radwanowic, Karniowic, Bolechowic, Brzezia 
 i Rząski. W sumie 110 seniorów wypełniło salę te-
atru, która już po kilku minutach rozbrzmiewał wybu-
chami śmiechu. Doskonale zagrany spektakl przyjęty 
owacjami na stojąco sprawił, że wszyscy w wyśmieni-
tych humorach powrócili do domów.

Transport i dofinansowanie biletów zapewniło  
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy  
Zabierzów.

Katarzyna Mroczek

Moc Działania seniorów gminy Zabierzów.
Gmina Zabierzów słynie z najbardziej aktywnych 

seniorów. Nasi najstarsi mieszkańcy inspirują do dzia-
łania i swoją pasją zarażają nie tylko seniorów. Od kil-
ku lat najbardziej aktywni mieszkańcy 60+ współpra-
cują z Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych 
LIS. 

Wcześniej powstawały fantastyczne przedsięwzięcia 
w ramach programu Aktywności Społecznej na rzecz 
Osób Starszych (ASOS), a w 2021 roku na terenie gminy 
Zabierzów, aż trzy kluby seniora zgłosiły i zrealizowały 
przepiękne inicjatywy w ramach projektu „Moc Działa-
nia”, realizowanego w programie Aktywni +.

W Balicach powstała niesamowita wystawa.  
Dzięki ulotnym chwilom zachowanym na starych fo-

tografiach seniorzy pokazali jak wyglądało codzien-
ne życie mieszkańców wsi - uroczystości rodzinne, spo-
tkania sąsiedzkie, dożynki, czy edukacja najmłodszych.

Ze względu na sytuację i panującą pandemię,  
to było prawdziwe wyzwanie, ale przewodniczą-
ca klubu Henryka Bała z przekonaniem i ogromnym 
zaangażowaniem doprowadziła projekt do końca.  
W działaniach wspierała seniorów Anna Domagała,  
która zaangażowała lokalną bibliotekę z filią w Balicach. 

Projekt został podzielony na dwie części. W efek-
cie powstała nie tylko wystawa, ale także  wirtu-
alne archiwum wsi  - przy współpracy z Centrum  
Archwistyki Społecznej w Warszawie. To były tygodnie 
żmudnej pracy! Seniorzy dzięki spotkaniom z miesz-
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kańcami zebrali imponującą liczbę zdjęć! Wszystkie 
zostały zeskanowane i opisane. Zdjęcia wybrane  
na wystawę poddano retuszowi i graficznej obróbce,  
by je w jak najlepszej jakości zamieścić na wielko-
formatowych tablicach. Pozostałe zdjęcia zasilą wir-
tualne archiwum wsi. Dzięki temu dostęp, do tego,  
jak wyglądały Balice przed laty, będzie miała każda 
osoba na świecie.

Seniorzy z Radwanowic postanowili odtworzyć 
tradycyjną kolację wigilijną, taką jaką pamiętają jesz-
cze z czasów, kiedy byli dziećmi. Pod hasłem „Wigi-
lia – smaki dzieciństwa” przygotowali tradycyjne po-
trawy i piękną choinkę. Przygotowania trwały już od 
września i  pod przewodnictwem przewodniczącej 
klubu seniora - Haliny Nowickiej, zwarta grupa se-
niorów planowała i pięknie realizowała projekt . Mie-
siącami powstawały zaproszenia, tradycyjne ozdoby  
oraz pojawiały się kolejne pomysły na zapomniane 
potrawy świąteczne. W rezultacie, 10 grudnia, świą-
teczne drzewko zostało ubrane wyłącznie w ręcznie 
robione ozdoby - papierowe aniołki, szydełkowe 
gwiazdy, figle i orzeszki zapakowane w sreberka. 

Wigilię rozpoczęła pięknymi życzeniami Elżbieta 
Burtan - wójt gminy Zabierzów. Na spotkaniu pojawili 
się także ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski i przedstawi-
ciele lokalnej OSP -naczelnik Piotr Tarnowski i zastępca 
prezesa, Krzysztof Matula. 

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi wykonany został 
tradycyjny łańcuch, który stał się symbolem pięknej 
współpracy. 

Na wigilijnym stole pojawiły się tradycyjne potra-
wy, które obudziły u wszystkich wspomnienia z ro-
dzinnego domu.

Kolejna inicjatywa została zrealizowana w Klesz-
czowie. Wszystko zaczęło się od mapy wsi wyha-
ftowanej wiele lat temu. Przez lata mapa wyblakła,  
a rozbudowujący się Kleszczów zmienił swój wygląd. 

Coraz mniej osób znało historię Wickosiówki,  
Kopaniny, czy Zadołu. 

Tak powstał pomysł, by opracować nową mapę 
Kleszczowa! Mapę wyjątkową, sentymentalną!  
Zostały na niej ujęte miejsca najbliższe sercu miesz-
kańców! Seniorzy przez wiele miesięcy spisywali 
nazwy przysiółków i ważnych dla nich miejsc, zbie-
rali informację o historii i pracowali nad ideą mapy. 
Motorem działań była Pani Janina Iwat, która znana 
jest  jako lokalna poetka i z tej okazji również napisała 
wierszowaną historię Kleszczowa. 

Mapa jest piękna! Wydrukowaną wersję każdy 
może zabrać ze sobą i przejść się po wsi odkrywając 

historię Kleszczowa! 
Przedsięwzięcie powstało przy wsparciu Samorzą-

dowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. 
Wielkie brawa dla wszystkich seniorów z Balic, 

Radwanowic i Kleszczowa.  
Wszystkie trzy projekty powstały w ramach projek-

tu pt. Moc Działania Fundacji Laboratorium Inspiracji 
Społecznych LIS, finansowanego w ramach Programu 
Wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+ na 
lata 2021–2025, edycja 2021.

Katarzyna Mroczek
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Choinki w słoiku – warsztaty świąteczne 
dla seniorów.

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas.  
Już w pierwszych dniach grudnia zaczynamy odczu-
wać magiczną atmosferę, którą budują światełka  
i inne ozdoby. W trakcie przygotowań do świąt myślimy  
o wigilijnym stole, o prezentach, ale także o dekora-
cjach. Najbardziej cieszą te wykonane własnoręcznie. 

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gmi-
ny Zabierzów, specjalnie dla seniorów gminy Zabie-
rzów, zorganizowało świąteczne warsztaty. W tym 
roku tematem była choinka w nietypowym wydaniu, 
bo w słoiku. Spotkania odbyły się w Bolechowicach, 
Radwanowicach, Kleszczowie i w Burowie, ale wzięli 

Ważne numery telefonów w Gminie Zabierzów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie tel: (12) 285 – 14 – 13 i (12) 397 – 52 – 44
Ośrodki zdrowia:
• Bolechowice: 12 285 10 32
• Zabierzów:  12 285 20 29
• Rudawa: 12 283 80 91
• Rząska: 126376282
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK): 12 285 36 71, 12 285 36 72

w nich udział seniorzy także z sąsiadujących sołectw. 
W rezultacie powstało prawie 80 przepięknych, świą-
tecznych słoi. 

Materiały zapewniło Centrum Kultury, warszta-
ty poprowadziła fantastyczna Justyna Moląg, któ-
ra wszystko pięknie przygotowała i zadbała o dobrą  
atmosferę w trakcie wykonywania dekoracji. 

Kolejne warsztaty przy okazji kolejnych świąt. 
Zgodnie z harmonogramem, będą się one odbywały 
w kolejnych sołectwach. 

Katarzyna Mroczek
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